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LAKIESITYKSEN TAUSTA 

• Havaitut epäkohdat iäkkäiden henkilöiden hoidossa; 

laatusuositukset eivät riittäviä 

 tarvitaan lainsäädännöllistä ohjausta 

• Julkinen keskustelu, SDP:n välikysymys v. 2009   

  ministeri Risikon lupaus laista 

• Lähtökohtana em. lupauksen mukainen lakiluonnos 

(maaliskuu 2011) ja siitä saadut lausunnot sekä 

kuntakäynnit 

• Ministeri Guzenina-Richardsonin asettama 

ohjaustyöryhmä luovutti esityksensä 19.4.2012 
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LAKIESITYKSEN TAUSTA 

 Luonnoksesta pyydettiin vielä lausunnot  (6/2012) 
 julkinen keskustelu henkilöstömitoituksista alkoi 

 

 Budjettiriihen lisäykset (kehyksissä sovittu 72 m€) 
 hoitajamitoituksen varaus (0,5 / v. 2015) 

 laatusuositukset kotihoitoon 

 10 m€ lisäys kotihoitoon 

 10 m€ lisäys omaishoitoon 

 

 HALLITUKSEN ESITYS 160/2012 
lähetekeskustelu 14.11.2012   

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle 
perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 
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VALIOKUNTAKÄSITTELYSTÄ STV 

Asiantuntijakuulemiset: 

 STM 

 THL 

 Valvira ja Avit 

 Kuntaliitto ja yksittäiset kunnat 

 työntekijäjärjestöjä:  JHL, Super, Tehy, Talentia 

 työnantajajärjestöjä: Sosiaalialan työnantajat, 

Suomen Yrittäjät 

 kansalaisjärjestöjä: Omaishoitajaliitto, Vanhustyön 

keskusliitto, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry 

 Yksityisiä palvelutuottajia 

 Yliopistojen edustajia  

 ym. 
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MIETINNÖSSÄ KÄSITELTIIN ERITYISESTI 

 Määritelmät 

 Palveluntarpeiden selvittäminen ja palvelusuunnitelma 

 Vastuutyöntekijä 

 Sosiaalipalvelujen myöntämien 

 Kuntien voimavarat  

 Kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 

 Valvonta 

 Ilmoitusvelvollisuus 

 Vanhusneuvosto  

 Itsemääräämisoikeus 

 Seuranta  
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PYKÄLÄMUUTOKSET VALIOKUNNASSA 
 14 §. Pitkäaikaisen hoidon ja huolenpidon toteuttamista ohjaavat 

periaatteet. Jotta pitkäaikaisen hoidon järjestelyn pysyvyydestä 

poiketaan vain rajatuissa tilanteissa, valiokunta ehdottaa 

säännöksen täsmentämistä siten, että poikkeus on mahdollinen vain 

erityisen painavasta ja perustellusta syystä. 

 10 §. Asiantuntemus. Perustuslakivaliokunnan lausunnon 

perusteella valiokunta ehdottaa 1 momentin täsmentämistä siten, 

että siinä säädetään asiantuntemuksesta, joka kunnalla tulee 

ainakin olla käytettävissään. Lisäksi ehdotetaan 2 momentin 

asetuksenantovaltuuden poistamista. 

 20 §. Henkilöstö. Perustuslakivaliokunnan lausunnon perusteella 

valiokunta ehdottaa 3 momentin asetuksenantovaltuuden 

poistamista. 

 28 §. Voimaantulo. Kunnilta 10 §:ssä edellytettävän 

asiantuntemuksen lisäämisen on tarkoitus alkaa lain voimaan 

tullessa, mutta sen on esityksessä arvioitu painottuvan lain voimaan 

tuloa seuraaviin vuosiin. Valiokunta ehdottaa 

voimaantulosäännöksen muuttamista siten, että asiantuntemus on 

oltava kunnan käytettävissä viimeistään vuoden 2015 alusta alkaen.  
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LAUSUMAT 

Eduskunta edellyttää, että hallitus  

 arvioi henkilöstömitoituksen toteutumisen 

vanhuspalvelulaissa tarkoitetulla tavalla vuoden 

2014 aikana ja mikäli ympärivuorokautisessa 

hoidossa ei ole saavutettu suositusten mukaista 

henkilöstömitoitusta (vähintään 0,5), antaa 

eduskunnalle esityksen lain täsmentämisestä. 

 seuraa ja arvioi lain tavoitteiden toteutumista ja 

vaikutusta erityisesti ikääntyneen väestön 

hyvinvointiin, terveyteen ja toimintakykyyn ja 

sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuteen sekä 

kunnille aiheutuviin kustannuksiin. 
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TILANNE 16.5.2013 EDUSKUNNAN 

NÄKÖKULMASTA 

Hallituksen esitys hyväksyttiin 

eduskunnassa joulukuussa 2012 

  voimaan 1.7.2013 

 

 

Toistuvia kysymyksiä lain ulkopuolelta 

 Asiakasmaksut 

 Omaishoito 
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KIITOS! 

Pidetään 
yhteyttä, 
Anneli 
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